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Mi cha∏ Bu gaj ski

Mandarynka. Fot. R. Biesaga

Na sza „ro dzi ma” man da ryn ka
– pro blem ucie ki nie rów z ho dow li

Man da ryn ki zo sta ∏y uzna ne za kra jo wy ga tu nek l´ go wy. Bez spor ne jest to,
i˝ po pu la cja po cho dzi od pta ków, któ re ucie k∏y z ho dow li w Pol sce lub
u na szych sà sia dów. Czy roz sàd ne jest ota cza nie ochro nà ka˝ de go no we go
ga tun ku, któ ry po ja wia si´ w Êro do wi sku?
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CCo z∏e go mo ̋ e zro biç ta ka ma ∏a, ko lo -
ro wa ka czusz ka? Na ca ∏ym Êwie cie
mno ̋ à si´ przy k∏a dy nie ko rzyst ne go

czy na wet de struk cyj ne go wp∏y wu ob cych
ga tun ków na ro dzi mà fau n´ i flo r´ re jo nu,
w któ rym si´ po ja wi ∏y. Ta ka na przy k∏ad
kacz ka krzy ̋ ów ka, in tro du ko wa na w wie -
lu re jo nach Êwia ta w ce lach ∏o wiec kich,
sta ∏a si´ du ̋ ym za gro ̋ e niem dla miej sco -
wych ga tun ków ka czek. W Au stra lii do -
cho dzi do hy bry dy za cji krzy ̋ ów ki z kacz -
kà pa cy ficz nà, a w Afry ce z kacz kà ˝ó∏ to -
dzio bà. W na szym kra ju nikt nie chce ja koÊ
do strzec pro ble mów, ja kie nio sà nie pro -
sze ni go Êcie. Za miast po dej mo waç pró by
wy eli mi no wa nia ze Êro do wi ska ob cych ga -
tun ków, któ re nie po ja wi ∏y si´ w nim
w spo sób na tu ral ny, ota cza si´ je ochro nà.
Ko mi sja Fau ni stycz na na li Êcie ga tun ków
stwier dzo nych w Pol sce wy szcze gól nia kil -
ka ga tun ków blasz ko dzio bych, któ re za -
kwa li fi ko wa ne sà do ka te go rii C, czy li ga -
tun ki in tro du ko wa ne przez cz∏o wie ka roz -
myÊl nie bàdê przy pad ko wo, i któ re utwo -
rzy ∏y sa mo dziel nie utrzy mu jà ce si´ po pu -
la cje. Ga tun ka mi ty mi sà: ber ni kla ka na dyj -
ska, g´ siów ka egip ska, man da ryn ka, ster -
nicz ka ja maj ska. 

Zgod nie z prze pi sa mi o ochro nie przy -
ro dy, wszyst kie ga tun ki ro dzi mych blasz -
ko dzio bych, oprócz ga tun ków ∏ow nych, sà
pta ka mi chro nio ny mi, czy li ochro nà ga tun -
ko wà ob j´ ci sà rów nie˝ wy ̋ ej wy mie nie ni
przy by sze.

W sto sun ku do trzech ga tun ków wy su -
wa ne sà po twier dzo ne oskar ̋ e nia o bez -
po Êred ni nie ko rzyst ny wp∏yw na ga tun ki
eu ro pej skie. W przy pad ku man da ryn ki
nie ko rzyst ne od dzia ∏y wa nie mo ̋ e mieç
cha rak ter po Êred ni.

Ber ni kla ka na dyj ska po cho dzi z Ame ry -
ki Pó∏ noc nej, gdzie zo sta ∏a udo mo wio na
w XVIII wie ku. Pta ki przy wie zio ne do Eu -

ro py by ∏y utrzy my wa ne w par kach i ogro -
dach w sta nie pó∏ dzi kim, ja ko pta ki ozdob -
ne. Zbie go wie z ho dow li, jak i pta ki ce lo -
wo wy pusz cza ne na wol noÊç, utwo rzy ∏y
na prze strze ni lat dzi kie po pu la cje na te re -
nie pó∏ noc no -za chod niej Eu ro py. Eks pan -
sja ber ni kli trwa nie prze rwa nie i po dà ̋ a
w kie run ku wschod nim. Pol skie ber ni kle
to pta ki z za chod niej Eu ro py i ze Skan dy -
na wii oraz zbie go wie z pry wat nych pta -
szar ni i ogro dów zoo lo gicz nych. Ber ni kle
sà du ̋ y mi i agre syw ny mi pta ka mi, któ rym
nie sà w sta nie sta wiç czo ∏a ro dzi me ga -
tun ki g´ si. Sà mniej p∏o che i ak cep tu jà te -
re ny zur ba ni zo wa ne, gdzie z po wo dze -
niem prze cze ku jà nie sprzy ja jà cy okres zi -
mo wy. Agre sja, pla stycz noÊç i du ̋ a po dat -
noÊç na hy bry dy za cj´ to g∏ów ne za gro ̋ e -
nia ze stro ny ber ni kli.

G´ siów ka egip ska po cho dzi z Afry ki.
W Eu ro pie in tro du ko wa na w XVIII wie ku

na te re nie Wiel kiej Bry ta nii i Ho lan dii,
gdzie utwo rzy ∏a dzi kie po pu la cje, co ro ku
za si la ne zbie ga mi z pry wat nych pta szar ni
i ogro dów, w któ rych utrzy my wa na jest
w sta nie pó∏ dzi kim. Ga tu nek ten, mi mo
afry kaƒ skie go po cho dze nia, cha rak te ry zu -
je si´ du ̋ à od por no Êcià. W sta ro ̋ yt nym
Egip cie g´ siów ki by ∏y pta ka mi cz´ Êcio wo
udo mo wio ny mi. Wska zu je to na du ̋ à pla -
stycz noÊç te go ga tun ku. Ogól nie zna na
jest rów nie˝ agre syw noÊç i te ry to ria lizm
tych pta ków, któ re nie wa ha jà si´ ata ko -
waç na wet ∏a b´ dzi za nad to zbli ̋ a jà cych si´
do ich gniaz da. U pta ków tych nie wy st´ -
pu je se zo no wa ak tyw noÊç l´ go wa, a przy
od po wied nich wa run kach i do st´ pie do
kar my mo gà one od by waç l´ gi 2, a na wet
3 ra zy w ro ku.

Ster nicz ki ja maj skie po cho dzà z Ame ry -
ki Pó∏ noc nej. W Eu ro pie in dro du ko wa ne
na te re nie Wiel kiej Bry ta nii w la tach 60.

G´siówki nilowe. Fot. R. LendorG´siówka nilowa. Fot. R. Lendor

Bernikla kanadyjska
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XX wie ku. Roz ra sta jà ca si´ bry tyj ska po -
pu la cja, za si la na zbie ga mi z ho dow li, stop -
nio wo ko lo ni zu je Eu ro p´. Ster nicz ki ja -
maj skie no to wa ne sà ju˝ na Ukra inie,
w Tur cji, Izra elu i Ma ro ku. Eks pan sja te go
ga tun ku to naj wi´k sze za gro ̋ e nie dla hisz -
paƒ skiej po pu la cji ster nicz ki bia ∏o g∏o wej.
Oby dwa ga tun ki bez pro ble mu krzy ̋ u jà
si´ ze so bà. Przy k∏ad hisz paƒ ski mo ̋ e
wska zy waç, ˝e w przy sz∏o Êci pro blem hy -
bry dy za cji mo ̋ e wy stà piç na in nych ob sza -
rach.

Man da ryn ki za miesz ku jà wschod nià
Azj´. Ni gdy nie stwier dzo no na tu ral ne go
po ja wie nia si´ te go ga tun ku w Eu ro pie.
Man da ryn ki sà naj bar dziej zna ny mi i naj -
licz niej ho do wa ny mi kacz ka mi ozdob ny mi
na Êwie cie. Nie wàt pli wa uro da spra wia, ˝e
cz´ sto gosz czà na par ko wych je zior kach
i przy do mo wych sta wach, gdzie z po wo -
dze niem od cho wu jà m∏o de. Cz´Êç m∏o -

dych ucie ka. Pta ki ho dow la ne sà mniej
p∏o chli we i ∏a twiej przy sto so wu jà si´ do
sà siedz twa lu dzi. W ten spo sób zbie go wie
ko lo ni zu jà do god ne sie dli ska na te re nach
zur ba ni zo wa nych. Po wi´k sza jà ca si´ po -
pu la cja szu ka jed nak no wych sie dlisk,
a tym sa mym za cznie kon ku ro waç z kra jo -
wy mi kacz ka mi „dziu plo wy mi”. Wi´k sza
pla stycz noÊç, mniej wy spe cja li zo wa ny
spo sób od ̋ y wia nia i wcze Êniej sze doj rze -
wa nie sà atu ta mi man da ry nek.

Nie któ rzy ho dow cy w tej chwi li mo gà
po my Êleç: „A co nas ob cho dzà ob ce ga -
tun ki? To pro blem eko lo gów.” Otó˝ nie,
i to co naj mniej z dwóch po wo dów. 

Po pierw sze, ka˝ dy ga tu nek uzna ny
przez Ko mi sj´ Fau ni stycz nà za ele ment
kra jo wej awi fau ny zo sta je jak by au to ma -
tycz nie ob j´ ty ochro nà ga tun ko wà. Prze -
pi sy o ochro nie przy ro dy sà tak sfor mu ∏o -
wa ne, ˝e w przy pad ku blasz ko dzio bych

nie wy szcze gól nia jà ga tun ków chro nio -
nych, a obej mu jà ochro nà wszyst kie kra jo -
we ga tun ki, oprócz wy mie nio nych z na -
zwy ga tun ków ∏ow nych, któ ry mi sà: krzy -
˝ów ka, cy ra necz ka, g∏o wien ka, czer ni ca,
g´ ga wa, g´Ê zbo ̋ o wa, g´Ê bia ∏o czel na. Na
ho dow l´ ga tun ków chro nio nych wy ma ga -
ne sà ze zwo le nia. Im wi´ cej pta ków b´ -
dzie ucie kaç ho dow com, tym cz´ Êciej 
b´ dà ob ser wo wa ne przez or ni to lo gów
i mo ̋ e oka zaç si´, ˝e w nie da le kiej przy -
sz∏o Êci do li sty pta ków kra jo wych do ∏à czà
ko lej ne ga tun ki.

Dru gim po wo dem mo ̋ e byç na ∏o ̋ e nie
re stryk cji na ho dow l´, je Êli ob cy ga tu nek
wy rzà dzi szko dy w Êro do wi sku. Od po -
wia da my bez po Êred nio za to, co nam
uciek nie, wi´c nie b´ dzie my mo gli mieç do
ni ko go ˝a lu, je Êli pra wo za bro ni nam ho -
dow li. Wszy scy wie my, jak re stryk cyj ne,
nie ̋ y cio we i od sta jà ce od usta wo daw stwa
w in nych kra jach prze pi sy obo wià zu jà
w Pol sce, wi´c ko lej ne kro ki w za ostrze -
niu pra wa chy ba ni ko go by nie zdzi wi ∏y.
Nie by∏ by to przy pa dek od osob nio ny, gdy˝
praw ne za ka zy po sia da nia zwie rzàt okre -
Êlo ne go ga tun ku, ze wzgl´ du na za gro ̋ e -
nie eko lo gicz ne z ich stro ny, wy st´ pu jà
w usta wo daw stwie in nych paƒstw. 

Na ho dow cach spo czy wa od po wie -
dzial noÊç za pta ki, któ re ho du jà oraz obo -
wià zek za pew nie nia od po wied nich za bez -
pie czeƒ przed uciecz kà. Szcze gól nie wa˝ -
ne jest to w przy pad ku blasz ko dzio bych,
gdy˝ pta ki te, prócz kil ku ga tun ków wra˝ -
li wych na zim no, mo gà doÊç szyb ko przy -
sto so waç si´ do ˝y cia na wol no Êci. W na -
tu rze wi´k szoÊç ga tun ków od by wa d∏u gie
w´ drów ki z te re nów l´ go wych na zi mo -
wi ska, wi´c prze lot z jed ne go koƒ ca Pol ski
na dru gi to ˝a den wy czyn, a zna le zie nie
do god ne go sie dli ska w pro mie niu kil ku -
dzie si´ ciu ki lo me trów tym bar dziej.

Mandarynka, samica. Fot. R. Biesaga Mandarynka. Fot. R. Lendor

Mandarynki. Fot. R. Lendor
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W okre sie zi mo wym, któ ry po za dra pie˝ -
ni ka mi jest g∏ów nym czyn ni kiem eli mi nu jà -
cym ucie ki nie rów, ta kich jak ba ̋ an ty, ku -
ro pa twy, pa pu gi i eg zo ty ka, pta ki wod ne
mo gà zna leêç schro nie nie i po ̋ y wie nie na
nie za ma rza jà cych rze kach i zbior ni kach
przy elek trow niach. 

Ist nie jà dwa spo so by za bez pie cze nia
przed uciecz kà: ho dow la w wo lie rach lub
ko pio wa nie skrzy de∏. Ba rie rà ho dow li wo -
lie ro wej jest to, i˝ nie spo sób utrzy maç
w wo lie rze nie któ rych ga tun ków w sta nie
„lot nym”. Ze wzgl´ du na spe cy fi k´ lo tu,
du ̋ à szyb koÊç osià ga nà na ma ∏ym dy stan -
sie, czy ma ∏e zdol no Êci ma new ro we, cz´ -
sto do cho dzi do ude rzeƒ w Êcia ny wo lie ry,
któ re koƒ czà si´ po wa˝ ny mi ob ra ̋ e nia mi,
a na wet Êmier cià. Oso bi Êcie wi dzia ∏em
wie le ta kich przy pad ków i stàd mo je prze -
ko na nie, ˝e dla du ̋ ych pta ków wod nych
bez piecz niej szym dla ich zdro wia roz wià -
za niem jest po zba wie nie ich mo˝ li wo Êci
lo tu. Przy ma ∏ych ga tun kach ho dow la wo -
lie ro wa ma sens, ale kosz ty bu do wy od po -
wied nio du ̋ ej wo lie ry, li czà cej kil ka set
me trów kwa dra to wych, sà doÊç wy so kie.
Na wet w przy pad ku ma ∏ych ga tun ków ist -
nie je ry zy ko ura zów, je Êli na gle sp∏o szy si´
pta ki. Sp∏o szo ne kacz ki wpa da jà w pa ni k´
i le cà na oÊlep, ude rza jàc w prze szko dy.
Wo lie ry nie sà rów nie˝ 100% gwa ran tem
te go, ˝e pta ki w nich prze by wa jà ce nie
wy do sta nà si´ na ze wnàtrz. Ist nie je za -
wsze ry zy ko uszko dze nia kon struk cji pod -
czas wi chu ry, ob fi tych opa dów Ênie gu czy
in nych nie prze wi dzia nych zda rzeƒ.

Ko pio wa nie, na zy wa ne te˝ kur ty za cjà,
ca∏ ko wi cie po zba wia lub znacz nie ogra ni -
cza mo˝ li wo Êci lo tu. Za bieg ten, wy ko ny -
wa ny u jed no dnio wych pi sklàt, jest dla nich
prak tycz nie bez bo le sny. Gdy go od po -
wied nio wcze Ênie wy ko na my, nie po wo -
du je na wet krwa wie nia w miej scu am pu ta -
cji. Sto so wa ne sà ró˝ ne me to dy ko pio wa -
nia. Od ca∏ ko wi tej am pu ta cji cz´ Êci skrzy -
d∏a, z któ rej w przy sz∏o Êci wy ra sta jà lot ki
pierw szo rz´ do we, po ta kie, w któ rym po -
zo sta wia si´ ta kà d∏u goÊç, by mo g∏y wy ro -
snàç 2-3 lot ki pierw sze go rz´ du. Przy dru -
giej me to dzie w przy sz∏o Êci ptak b´ dzie
móg∏ pod fru waç na wy so koÊç kil ku dzie si´ -
ciu cen ty me trów, co ma uza sad nie nie ho -
dow la ne w przy pad ku nie któ rych ga tun -
ków. Wie lu oso bom ta kie prak ty ki nie od -
po wia da jà i za rzu ca jà ho dow com okru -
cieƒ stwo wy ni ka jà ce z od bie ra nia pta kom

te go, co naj wa˝ niej sze – mo˝ li wo Êci lo tu.
Du ̋ a cz´Êç prze ciw ni ków ko pio wa nia
skrzy de∏ to zwy czaj ni hi po kry ci, któ rzy ja -
ko al ter na ty w´ po da jà mo˝ li woÊç przy ci -
na nia lo tek, czy li po zba wie nie mo˝ li wo Êci
lo tu. Pro po no wa na me to da jest nie sku -
tecz na, gdy˝ lot ki wy mie nia ne sà stop nio -
wo i za nim wszyst kie pió ra b´ dà doj rza ∏e
i na da jà ce si´ do wy ci´ cia, ptak ta ki b´ dzie
ju˝ la ta∏, gdy˝ do lo tu wy star czy, ˝e po ∏o -
wa lo tek b´ dzie ca∏ ko wi cie roz wi ni´ ta. Sà
wÊród prze ciw ni ków rów nie˝ ho dow cy
in nych pta ków, ta kich jak pa pu gi czy eg zo -
ty ka, któ rzy nie wi dzà nic z∏e go w trzy ma -
niu swo ich pod opiecz nych w ma ∏ych kla -
tecz kach, w któ rych pta ki nie mo gà la taç,
czy te˝ w przy ci na niu im lo tek. Sà te˝ ta cy,
któ rzy ne gu jà ko pio wa nie skrzy de∏, a po -

pie ra jà ka stra cj´ i ste ry li za cj´ zwie rzàt,
czy li po zba wie nie ich te go, co dla nich jest
w isto cie naj wa˝ niej sze, mo˝ li wo Êci roz -
mna ̋ a nia, czy li prze ka za nia swo ich ge nów
na st´p ne mu po ko le niu. Mi mo obiek cji na -
tu ry mo ral nej, ko pio wa nie jest roz wià za -
niem sto so wa nym w ca ∏ej Eu ro pie za rów -
no w ho dow lach a ma tor skich, jak i w par -
kach i ogro dach zoo lo gicz nych. Roz wià za -
nie to jest 100% sku tecz ne, je Êli cho dzi
o za bez pie cze nie przed prze do sta niem si´
ga tun ków z ho dow li do Êro do wi ska i w ta -
kim aspek cie po win no byç roz pa try wa ne. 

Na za koƒ cze nie cy tat z „Ma ∏e go Ksi´ -
cia”: Na za wsze po no sisz od po wie dzial -
noÊç za to, co oswo i∏eÊ.

Sterniczka jamajska. Fot. R. Lendor

Sterniczki jamajskie, bahamka i cynamonka


